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ESPECIAL

ligadas à francesa Saint-Gobain, gigan-
te que domina mais de 50% do mercado
brasileiro da fibra maligna. 

A guerra do exército dos vencidos pe-
lo amianto foi viabilizada pela incor-
poração de uma paulista de Ribeirão Pre-
to decidida a desempenhar corretamen-
te suas funções. Aos 43 anos, Fernanda
Giannasi, auditora fiscal do Ministério
do Trabalho,  tornou-se o símbolo da lu-
ta pelo banimento do mineral cancerí-
geno no Brasil. Ao debruçar-se sobre os
efeitos da fibra no exercício da profis-
são, Fernanda descobriu Sebastião. 

DENÚNCIA

AA MMAALLDDIIÇÇÃÃOO DDOO    AAMMIIAANNTTOO

passo. Perdeu uma fatia do pulmão es-
querdo, retirada com um tumor can-
cerígeno há dois anos. Faz exames
a cada três meses para rastrear uma
possível metástase. Tem asbestose,
doença que vai endurecendo o pul-

mão até transformá-lo em pedra. Mal
lento, progressivo, incurável. Padeceu
de tuberculose, teve quatro pneumo-

nias. Sebastião é uma das centenas de
brasileiros vítimas do amianto. Lu-

ta na Justiça, ao lado de 300 tra-
balhadores que movem ações
contra a Brasilit e a Eternit –

S
ebastião Alves da Silva, de 64
anos, exibe na penteadeira do
quarto uma fotografia em que
aparece dançando com a espo-
sa, Irene. Gosta de mostrar o
retrato às visitas. É a prova do

tempo em que respirar era um ato nor-
mal para o ex-operário da Brasilit. Se-
bastião não pode mais dançar. Ca-
minha com dificuldade, mesmo
por poucos metros. Tosse a cada

Condenados pela fibra cancerígena,
centenas de ex-trabalhadores 
da Eternit e da Brasilit lutam 
por indenizações na Justiça

ä

ASFIXIA
Depois de 29

anos de trabalho
na Brasilit,

Sebastião da
Silva perdeu

metade do
pulmão esquerdo,

corroído por um
câncer causado

pelo amianto

CORAGEM Fiscal
do Ministério
do Trabalho,
Fernanda
Giannasi enfrenta
numerosos riscos
por ter ficado ao
lado das vítimas

ELIANE BRUM (TEXTO) E
RAPHAEL FALAVIGNA (FOTOS)
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Existem dois tipos de amianto. O amianto azul, ou anfibólio,
é o mais tóxico e está praticamente banido do mundo 

PER IGO  AZUL  E  BRANCO

Fonte: Abrea

Em um grupo de 960 ex-trabalhadores da Eternit
foram contabilizados até janeiro de 2001:

FUNCIONÁRIOS DOENTES

FUNCIONÁRIOS MORTOS*

5 por câncer de pulmão

* Outras 43 mortes estão sendo investigadas

222 com distúrbios respiratórios

98 com asbestose

188 com placas pleurais

4 com câncer de pulmão

6 por asbestose

2 por mesotelioma

1 por câncer de laringe

O segundo tipo é conhecido como crisotila, ou amianto
branco. É o único produzido no Brasil. Especialistas 
consideram-no menos nocivo à saúde que o amianto azul  

GRUPO  DE  R I SCO
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ganismo e disseminar doenças. Ao contrário do que
os representantes da indústria têm repetido, o efeito
cancerígeno do amianto foi diagnosticado há quase
um século, em 1906, pelo médico francês Armand Au-
ribault. Os males causados pela fibra podem levar
de 15 a 50 anos para se manifestar. “Ainda que o
amianto seja banido do Brasil, o pior está por vir”, afir-
ma Eduardo Algranti, pneumologista da Fundacen-

tro, órgão do Ministério do Trabalho. “A medicina
vai ter muito trabalho nas próximas décadas.” Mesmo
na indústria, há poucas dúvidas de que o material can-
cerígeno venha a ser extirpado do país. A presidente
da Associação Brasileira do Amianto, Maria Cecília de
Mello, considera irreversível a substituição do mineral.
“Discutir se o amianto faz ou não mal à saúde é uma
questão ultrapassada”, diz. “Se o mundo inteiro deixar
de consumir a fibra, não teremos a quem vendê-la.”

Para operários como Sebastião, a batalha tem por
objetivo garantir-lhes um fim de vida digno enquan-
to tentam adiar o desfecho. Ele trabalhou 29 anos com
o produto na antiga fábrica da Brasilit, em São Cae-
tano do Sul, no ABC Paulista. Entrou lá com 16 anos,
deixou-a ao aposentar-se. Em troca da saúde, a em-
presa lhe propôs R$ 15 mil e um plano de assistên-
cia médica. Sebastião recusou-os. “Trabalhava das
6 às 18 horas, de domingo a domingo, e batia no pei-
to de orgulho por ser empregado da Brasilit”, conta.
“Nunca me falaram que o amianto fazia mal. Uma
manhã vieram aqui e me ofereceram essa indeniza-
ção humilhante.” Vive da aposentadoria de R$ 350
e teme tombar antes de assistir ao fim da guerra.
Como a maioria dos companheiros, Sebastião não sa-
be quando, mas sabe como vai morrer: amarrado a um
tubo de oxigênio, sem ar. “Só quero morrer nesta
casa, que é todo o patrimônio que tenho”, diz. O lar
de Sebastião é revestido de amianto. Da mesma fibra
é feito o assentamento da rua em que vive, um pre-
sente da fábrica que recebeu com gratidão. De amian-
to é a casa e o que restou do pulmão do operário.

Em 1983, Sebastião vivia o primeiro ano de apo-
sentadoria. Depois de trabalhar por três décadas
entre nuvens de asbesto, encerrara a jornada satis-
feito por ter alcançado o ápice da carreira de ope-
rário: encarregado de seção. Recém-formada, a en-
genheira Fernanda Giannasi estava desiludida em
outra ponta de São Paulo. Havia cursado o Ins-
tituto Politécnico de Ribeirão Preto para pesqui-
sar novos materiais, mas não conseguia emprego. 

Ivo dos Santos, 65,
asbestose

José Antonio de
Carvalho, 67, asbestose

João dos Santos, 68,
placas pleurais
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Fernanda deparou também com Severino, Antônio,
João Batista e centenas de outros operários acuados
pela falta de ar e pelo medo. Poderia ter passado ao
largo do drama, mas decidiu enfrentá-lo. O preço que
paga por desafiar interesses econômicos portento-
sos é alto: ameaças de morte, perseguições fora e den-
tro do trabalho, interrogatórios por arapongas a servi-
ço da Agência Brasileira de Inteligência (Abin). Re-
corre a antidepressivos, prepara-se para extirpar o ter-
ceiro tumor, entrou precocemente na menopausa. Mais
respeitada no Exterior que no Brasil, é vista nos Es-
tados Unidos e na Europa como uma versão tropical
de Erin Brockovich, personagem que valeu a Julia Ro-
berts o Oscar de melhor atriz de 2000. Em 1993, Erin,
uma funcionária curiosa de um obscuro escritório de
advocacia, topou o duelo com a Pacific Gas and Elec-
tric e ganhou a maior ação direta numa corte ameri-
cana. A luta de Fernanda e das vítimas do amianto
ainda está sendo travada. E longe do fim.

O amianto – ou asbesto – foi um dos minerais mais
utilizados pela indústria durante o século passado. Es-
tá em caixas-d’água, lonas e pastilhas de freio dos car-
ros, telhas e pisos, tintas e tecidos antichamas. Tão re-
sistente quanto o aço, é imune ao fogo. A Brasilit e
a Eternit foram as duas principais fábricas que desem-

DERROTADO  Os companheiros tentam convencer
Antônio Grandini, de 73 anos, a recusar os R$ 15 mil

oferecidos pela empresa. O ex-operário da Eternit, em
Osasco, resolveu render-se. “Não posso mais”, diz,

devastado pela asbestose e pela depressão. Perdeu
a mulher, Íria, de fibrose pulmonar, provavelmente

causada pelo amianto que se desprendia das roupas
ao lavar. O filho, Pedro, de 52 anos, levado pelo pai à

empresa, corre o risco de cair doente a qualquer 
momento. “Quero ter um plano de saúde”, informa. 

“E uma coisinha melhor para comer”

barcaram no Brasil no final dos anos 30. Empregavam
famílias inteiras em Osasco e São Caetano do Sul,
na Grande São Paulo. A corrente que um dia foi moti-
vo de júbilo tece hoje uma trama de sofrimento e morte.

O mineral cancerígeno foi banido de 21 países, en-
tre os quais a França e a Itália. No Brasil, quarto pro-
dutor mundial, está proibido em cinco cidades pau-
listas – Mogi-Mirim, São Caetano do Sul, Osasco, São
Paulo e Bauru – e em Mato Grosso do Sul. O minis-
tro do Meio Ambiente, José Sarney Filho, anunciou
que até 2003 a fibra seria proibida em todo o terri-
tório nacional. Na semana passada, achou mais con-
fortável transferir a decisão para o Congresso. Os
interesses em jogo movem tanto empresários do se-
tor quanto o tucano Marconi Perillo, governador de
Goiás, que abriga a única mina de amianto da Amé-
rica Latina. Outro forte adversário do banimento é Carl
Sweet, diretor-presidente da Sano, indústria que pro-
duz telhas e caixas d’água no Rio de Janeiro. “O uso
do amianto deve ser controlado, e não banido”, diz.
“Em nossa empresa, trabalhamos com risco zero.” 

Quando o Brasil se decidir a trocar o material por fi-
bras sintéticas, terá de planejar a substituição do amian-
to existente em 70% das casas. O pó que se despren-
de dos equipamentos pode, se inalado, alojar-se no or-

ESPECIAL

Ouniverso acadêmico brasilei-
ro foi alcançado pela guerra

do amianto. No final do ano pas-
sado, a Universidade de Campi-
nas (Unicamp) concluiu o maior

estudo já realizado no país
sobre os perigos do uso

do mineral. Durante quatro anos,
uma equipe chefiada pelo pro-
fessor Ericson Bagatin, especia-
lista em saúde ocupacional, ana-
lisou o organismo de 4 mil traba-
lhadores de Minaçu, em Goiás.
No fecho do trabalho, Bagatin
afirma que a mineração não
provoca danos graves à saúde.
A pesquisa tem sido invocada

como o principal argumento em
defesa da fibra.

A credibilidade do estudo vem
sofrendo arranhões. A maior fi-
nanciadora é a mesma empresa
que controla a mina. A Sama, do
grupo Eternit, cedeu ao projeto
R$ 976 mil. Outra patrocinadora,
a Fundação de Amparo à Pesqui-
sa do Estado de São Paulo (Fa-
pesp), descobriu o aporte somen-
te em outubro. “Há uma situação
de conflito de interesses”, reco-
nhece José Peres, diretor-científi-
co da Fapesp. A Unicamp prefe-
re ignorar o problema. “Grande

parte da pesquisa realizada no
mundo é financiada por interes-
sados nos resultados”, alega o vi-
ce-reitor, Fernando Galembeck. 

Há outros pontos cinzentos. En-
tre os envolvidos no trabalho des-
taca-se o nome Niosh, conceitua-
do instituto do governo ameri-
cano em saúde ocupacional. O
órgão nega ter participado da
pesquisa, mas continua incluí-
do entre os que a endossam. “Eu
não estava representando o ins-
tituto”, diz o pneumologista John
Parker, ex-integrante do órgão
cujo nome aparece no estudo.

“Pessoalmente, acho que toda
forma de asbesto prejudica a
saúde”, ressalva. “Ainda é cedo
para dizer se os mineradores fi-
carão ou não doentes.” 

O nome de Eduardo Algranti,
pneumologista da Fundacentro,
do Ministério do Trabalho, tam-
bém está na lista. Ele garante que
abandonou o projeto ao saber do
financiamento privado. O pes-
quisador Ericson Bagatin foi pro-
curado seis vezes por ÉPOCA.
Preferiu evitar entrevistas.

BRUNO WEIS

Pesquisa sob encomenda
Mineradora financia
estudo favorável à fibra

Eliezer João de Souza,
59, placas pleurais

Moacir MIlani, 62,
placas pleurais

Benedito Mariano,
67, asbestose

PATROCÍNIO  Durante dois anos,
Ericson Bagatin omitiu da Fapesp o
financiamento da mineradora

ALVO ERRADO
Algranti afirma
que os mais
afetados são os
operários e não
os mineradores

ä

Fernando Moraes/ÉPOCALa Costa/ÉPOCA

Câncer de pulmão
A exposição ao amianto aumenta até dez vezes o risco
da doença. O paciente sente falta de ar, emagrece e tem
dor no peito. É um tipo agressivo de tumor, que costu-
ma espalhar-se para os rins, os ossos e o cérebro. O trata-
mento é feito com quimioterapia, radioterapia ou cirurgia

Mesotelioma
Câncer da membrana que envolve os pulmões (pleu-
ra). Só é causado pelo amianto. O paciente sente fal-
ta de ar e dor aguda no peito. O tratamento é o mes-
mo do câncer de pulmão, mas a cura é mais difícil. A so-
brevida após o diagnóstico é de dois anos

Placas pleurais
Surgem na pleura e são benignas. Não há sintomas nem
tratamento. O doente corre três vezes mais risco de
sofrer de asbestose e dez vezes mais de ter mesotelioma

AS  PR INC IPA IS  DOENÇAS  CAUSADAS  PELO  AM IANTO

Asbestose
É a mais freqüente entre as enfermidades fatais. As
fibras do mineral alojam-se nos alvéolos e comprome-
tem a capacidade respiratória. É crônica, progressiva
e para ela não existe tratamento. O doente sente falta
de ar e cansaço excessivo. No quadro, a asbestose com-
prometeu 75% da capacidade respiratória dos pulmões.
As partes escuras são o que resta dos órgãos

Pulmões saudáveis Pulmões doentes
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e o comércio de cimento-amianto. “Não vamos nos
omitir, a empresa caminha dentro da lei e tem sido
o mais ética possível. O que oferecemos é uma ajuda
financeira, não uma indenização.” A Brasilit já apre-
sentou ao mercado os substitutos do mineral, à ba-
se de polivinila de álcool. Presidente da Eternit, Elio
Martins orgulha-se do pioneirismo da companhia na
oferta de instrumentos de compensação aos ex-tra-
balhadores. “Reconhecemos que existem doentes,
mas são casos antigos. Hoje, a empresa trabalha den-
tro das normas de segurança vigentes”, diz. “Nossa
produção com amianto não vai acabar enquanto
existir demanda e a legislação permitir.”

Severino da Silva, de 51 anos, foi um dos operá-
rios surpreendidos pelo convite para a inauguração
de um escritório da Brasilit em São Caetano do Sul.
Trabalhara na empresa entre 1970 e 1973. A carta al-
cançou-o na casa que divide com a mulher e dois
filhos num dos bairros mais pobres de Mauá, na re-
gião metropolitana de São Paulo. Já não conseguia

emprego por causa das alterações no pulmão, a fa-
mília começava a passar dificuldades. Deu o primei-
ro convite ao irmão. No segundo, chamado para um
cafezinho, ouviu de um antigo colega, sindicalista:
“Você sabe, Severino, por causa da globalização, a
francesa resolveu cuidar da saúde dos ex-funcioná-
rios”. O operário saiu do escritório desconfiado. En-
controu-se com mais colegas e descobriu os efeitos
do amianto. Voltou. “O amianto faz mal?”, pergun-
tou. “Não, falam isso porque um camarada botou
amianto para o canário comer e o bicho morreu”, ouviu
em resposta. Severino assinou o primeiro documen-
to. Fez os exames e foi avaliado pela junta médica.
Conclusão: “asbestose e placas pleurais por exposi-
ção ao asbesto. Contempla classe 1 do instrumento”.
Cabia a Severino uma indenização de R$ 5 mil. “Com
esse dinheiro não consigo nem comprar o caixão”,
afirmou o trabalhador, recusando a oferta. 

O operário nem sequer conseguiu se aposentar,
perdido nos corredores da Previdência. Ele e a fa-

mília vivem hoje dos R$ 220
ganhos pela mulher, Maria,
empregada doméstica. Os
dois filhos estão desempre-
gados. Severino passa os
dias sentado ou deitado,
condenado pela falta de ar.
Há anos não consegue ao
menos comprar remédios
para aplacar a dor. “Já viu
médico tabelar a vida?”, de-
sabafa. Aponta para o lau-
do da empresa. ”Olha aqui,
tudo professor de universi-
dade importante. Não são
pagos por mim, também,
que só tenho a 4a série?
Morro, mas não aceito.”

João Batista Momi,
71, asbestose

Alcides Botolossi,
61, placas pleurais

José Jesus Pessoa,
59, asbestose

Sem saída, inscreveu-se no concurso para o minis-
tério. Foi aprovada. No primeiro dia, assustou-se com
o cenário sonolento do local de trabalho. “Não vou
tomar posse”, informou ao pai, que a acompanhava,
preparando-se para dar meia-volta. Foi convencida
a, pelo menos, tentar. O Brasil vivia a transição pa-
ra a democracia e os novos fiscais estavam imbuídos
da idéia de romper com a tradição do regime mili-
tar que colocava os funcionários do ministério a ser-
viço das indústrias – e contra os sindicatos. Decidi-
ram criar grupos para investigar as doenças do tra-
balhador. O empenho com que Fernanda se concen-
trou nos efeitos do amianto resultou num convite
para o encontro internacional sobre as conseqüên-
cias nocivas da fibra realizado na Itália, em 1993. Ali,
os participantes constataram que enfrentavam os
mesmos gigantes do mercado mundial. No ano se-
guinte, 1994, foi organizado um seminário interna-
cional em São Paulo. Formava-se a Rede Virtual Ci-
dadã pelo Banimento do Amianto. Anunciava-se,
para Fernanda e os operários, uma luta desigual. 

Em 1995, Fernanda foi transferida para Osasco. A
Eternit já havia fechado sua fábrica na cidade, as-
sim como a Brasilit, em São Caetano do Sul. A fis-
cal foi procurada por ex-trabalhadores, assusta-
dos com os rumores crescentes de que o amianto fa-
zia mal. Os operários começavam a descobrir que
a falta de ar e o cansaço poderiam ter uma origem
mais perversa. A engenheira enviou os primeiros
oito homens para exames médicos. Dos oito, em
apenas um não foi detectada doença causada pe-
lo asbesto. Era Aquilino Alves dos Santos. Seis me-
ses depois, ele morreria de câncer no aparelho di-
gestivo, deixando sete filhos e 19 netos. Aquilino
é hoje nome de uma praça humilde no bairro de Be-
la Vista, em Osasco. Sua viúva, Luzia, de 70 anos,
nunca conseguiu provar a causa da morte e não
recebeu um tostão da empresa.

Nos anos posteriores, as empresas organizaram-se.
A Eternit instalou um clube para ex-trabalhadores em
Osasco. A Brasilit imitou-a em São Caetano do Sul.
Operários foram chamados para auxiliar na locali-
zação de antigos empregados e convencê-los a as-
sinar acordos. Ex-funcionários começaram a rece-
ber telegramas que os convidavam para churrascos
de confraternização. Cestas com alimentos passaram
a ser distribuídas nas datas festivas. Depois de exa-
minados pela junta médica contratada pela empre-
sa na qual figuravam expoentes como Mário Terra
Filho, da USP, e Ericson Bagatin, da Unicamp, eram
classificados para indenizações de R$ 5 mil, R$
10 mil e R$ 15 mil, conforme o grau de comprome-
timento do pulmão. Em caso de falência – ou se im-
pedidas de continuar produzindo –, as empresas
ficavam desobrigadas de cumprir o contrato.

“Nossa posição é determinada pela legislação vi-
gente e nosso objetivo sempre foi assegurar o bem-
estar e a vida dos funcionários”, argumenta Carlos
William Ferreira, dire-
tor da Brasilit, que fa-
tura R$ 600 milhões
por ano – quase a me-
tade com a produção

88

Pedro Brunetto,
79, asbestose

José Francisco Rosa,
67, placas pleurais

Benedito Pompilio,
48, placas pleurais

ESPECIAL

PODER  Werner Grau Neto, advogado das empresas, ganha
em 20 horas de trabalho a indenização oferecida a Severino

PURGATÓRIO
Severino mal tem o

que comer enquanto
espera pela Justiça.

Vive com R$ 220
mensais, menos que
o valor de uma hora

paga pela Brasilit
aos advogados 

que a defendem

EM TROCA DA VIDA
No acordo oferecido
pela Brasilit (foto),

os trabalhadores
recebem uma
classificação

conforme o grau de
comprometimento do
pulmão. A cada nível

corresponde uma
compensação

financeira  
ä

RESISTÊNCIA
Defensor das
vítimas, Ordine
combate
quase sozinho
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tro advogado, Enéas Matos, de 28 anos. “Os operá-
rios só querem ter a esperança de uma vida melhor.” 

A guerra do amianto é tão maligna quanto a fi-
bra que se aloja no pulmão dos trabalhadores. Fernan-
da Giannasi tem sido a vítima preferencial dos ataques.
Em 11 de agosto de 1998, foi processada por “crime de
difamação” pela Eternit. Em 10 de dezembro do mes-
mo ano, depois de intensa manifestação de apoio à téc-
nica por organismos internacionais, a Justiça rejei-
tou a queixa-crime. Com a repercussão da ação, foi
dispensada de consultorias com as quais complemen-
tava a renda. Antes, Fernanda havia sido objeto de sin-
dicância do Ministério do Trabalho por
denúncia feita em 1996 pela Secre-
taria de Minas e Energia de Goiás.

Cedo iniciaram-se as ameaças por
telefone. “Estou muito preocupado
com a senhora, doutora, é comum des-
graças acontecerem para quem se le-
vanta contra a firma. A senhora po-
de sofrer um acidente ou um assalto”,
repetia uma voz masculina. Apavora-
da, Fernanda colocou a única filha,
Élena, então com 2 anos, numa es-
cola de tempo integral. Mais tarde,
a engenheira se mudaria para um apartamento no
mesmo edifício em que moram os pais, em busca de
segurança. Em outubro de 1998, apresentava qua-
dro de angústia, ansiedade e depressão. Por duas
vezes teve hemorragia causada por estresse. Passou
por duas colisões de carro em dezembro. Em janei-
ro de 1999, o tremor nas mãos causado pelos medica-
mentos resultou em uma queimadura de segundo grau
na mão direita, sofrida quando fervia o leite que se-
ria usado na mamadeira da filha. Um mês depois, ex-
traiu um tumor do seio direito e outro do joelho. Em

outubro, foi interrogada, dentro do Ministério do Tra-
balho, por duas agentes da Abin. Queriam saber quem
pagava suas contas. Poderiam ter descoberto ape-
nas que Fernanda vive num apartamento alugado e
seu patrimônio resume-se ao telefone e ao Corsa 1.0
ano 1995. Não consegue sequer pagar uma dívida
de R$ 10 mil – metade dela formada pelos honorá-
rios do advogado que a defendeu contra a Eternit.

A Erin Brockovich brasileira sabe que o purgató-
rio está longe de terminar. Mas não consegue pre-
ver quanto ainda poderá suportar. Processa a Eter-
nit por danos morais e planeja pedir afastamento do

Ministério do Trabalho. “O minis-
tério diz que minha atuação não é
trabalho, é pessoal”, lamenta. Às 6
horas, o telefone começa a tocar. São
integrantes da Associação Brasilei-
ra dos Expostos ao Amianto, cria-
da em 1995 nos fundos do sindicato
da construção civil, em Osasco. Éle-
na, que acompanha a mãe nas reu-
niões, conhece os operários pelo no-
me e pelo apelido. “O Chorão ain-
da está no hospital?”, pergunta. Ela
está se referindo a Sebastião.

Debaixo do teto de amianto de sua casa, o operário
Sebastião recupera o ar no que restou do pulmão com-
prometido pelo câncer e pela asbestose para uma cur-
ta e penosa procissão de palavras: ”Eles vieram aqui
e disseram que ninguém ganha dos advogados de-
les, que a gente não tem nenhuma chance de vencer
essa briga. Será que é verdade? Não quero morrer
me sentindo uma formiguinha”. n

COM BRUNO WEIS, MARIA CLARICE DIAS
E SOLANGE AZEVEDO

José Mome, 70,
asbestose

Antonio Levorato Primo,
74, asbestose
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Cerca de 300 ex-empregados da Bra-
silit e da Eternit aceitaram a proposta. Fi-
zeram acordos. A Justiça rejeitou alguns.
O trecho de um despacho do magistrado
é exemplar: “O depoimento pessoal pres-
tado pelo requerente demonstrou com-
pleto desconhecimento do conteúdo do
acordo extrajudicial. O ex-funcionário não
tomou conhecimento dos termos da aven-
ça, sendo que a ele não foi lido todo o ins-
trumento. O requerente não sabe quais
são os direitos, as obrigações, as condi-
ções e os valores ajustados. Pior ainda,
a ele era dito que eram papéis necessá-
rios à realização de exames médicos”. Foi
o que escreveu, em 1998, o juiz da 27a Va-
ra Cível de São Paulo, Alexandre Malfat-
ti. “Inadmissível que uma empresa do
porte da Eternit tenha recorrido a expe-

diente mesquinho na obtenção de um instrumento
extrajudicial”, concluiu ao negar a homologação.

O escritório que teceu o acordo recusado pelo juiz
é o Pinheiro Neto Advogados. Considerado o maior
da América Latina, coleciona vitórias e superlati-
vos. Abriga 1.010 funcionários – há 265 profissio-
nais do Direito, 180 estagiários e 130 funcionários
especializados em cálculos e repartições jurídicas.
Com sede em São Paulo e tentáculos no Rio de Ja-
neiro, em Brasília e em Londres, tem 2.534 grupos
de clientes. Já somou 153 mil casos desde a fun-
dação, em 1942. Só a sede paulistana ostenta um
auditório para 250 pessoas. Entre os orgulhos dos
associados está uma biblioteca especializada de 40
mil volumes. O movimento é calculado em mais de
R$ 100 milhões por ano. Seus profissionais, que cos-
tumam almoçar no Jockey Club, recebem por ho-
ra – R$ 250, em média, valor que duplica no caso
dos sócios principais. Werner Grau Neto, de 34 anos,
um dos associados, atribui o sucesso nas ações do
amianto não ao escritório, mas à perícia médica. “O
diagnóstico específico para uma asbestose seria a
biópsia”, afirma. “Os médicos dão um diagnósti-
co inferido. Se o sujeito vem a falecer, ótimo, abre-
se o pulmão.” Ele garante que não teme beber água
de caixas-d’água feitas da fibra. “O amianto só
faz mal quando é aspirado”, esclarece.

Para enfrentar esse Golias do Direito, os traba-
lhadores contam com advogados combativos como
Osmar Ordine, de 44 anos. Divide a sala, a secre-
tária e a estagiária com outros quatro colegas. Tem
um computador e um fax. “O poder econômico é mui-
to forte e o estilo deles agressivo. Fica difícil traba-
lhar praticamente sozinho”, comenta. Para defender
os trabalhadores, Ordine recebe a ajuda de outro lu-
tador, o médico José Eduardo Dolci. Juntos, tentam
elevar o valor das indenizações nos tribunais. “O mais
difícil é ver as pessoas sofrendo, com medo de mor-
rer antes de a ação chegar ao final”, testemunha ou-

Desenvolvida ao redor da mina Cana Brava, da
Sama-Mineração de Amianto Ltda. (Grupo Eter-

nit), os 34 mil habitantes de Minaçu lutam pela ma-
nutenção do amianto. Sabem que a fibra causa da-
nos à saúde. Defendem o emprego. A produção re-
presenta cerca de 40% da arrecadação do municí-
pio. Pelo menos 820 pais de família são funcionários
da empresa e outros 3 mil têm vínculo indireto com
ela. “Se fechar a mina, a cidade empobrece”, apa-
vora-se o prefeito, Joaquim Pires. Há mais de 20 anos,
o pó da mineradora invadia a casa de cada habitan-
te do município. “A gente brincava na rua no meio

da poeira da mina”, lem-
bra o ex-vereador João
Tolo. A empresa nem se-
quer usava filtros para
limpar o ar expulso das
máquinas trituradoras.
Desde meados de 1980,
a Sama passou a tomar
cuidado com a seguran-
ça e o horizonte da cida-
de tornou-se claro. “O
amianto não faz mal se
manipulado com segu-
rança”, diz o presidente
do sindicato dos minera-
dores, Adilson Santana.
“Se banir a fibra, todos
perderemos o emprego.”

MARIA CLARICE DIAS,
DE MINAÇU

Uma cidade na contramão
Sede da única mina da América Latina,
a goiana Minaçu defende o amianto

MINAÇU A 500
quilômetros de

Goiânia, a cidade 
de mineradores

sobrevive da fibra
cancerígena

DOENTE Honorato
Araújo diz que em

sua casa as telhas
são de barro e seus

pulmões de amianto

O exemplo que
vem da França
A União Européia decidiu
banir o amianto até 2005
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ESPECIAL

Otávio Gondaline,
75, asbestose

GIGANTE A maior
e mais antiga
multinacional
francesa, a 
Saint-Gobain tem
participação na
Brasilit e na
Eternit do Brasil.
Em 2000, faturou
US$ 27 bilhões
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Essa luta só acabará

quando todos forem

indenizados com

justiça e o amianto

banido do Brasil 

F E R N A N D A  G I A N N A S I ,
fiscal do Ministério do Trabalho

Na França, o escândalo do
amianto é comparado ao do

sangue contaminado pelo vírus da
Aids e à doença da vaca louca. A fi-
bra foi banida do país em 1997. Os
franceses acham que a medida de-
morou: 100 mil pessoas morrerão
nos próximos 20 anos vitimadas pe-
lo mineral. O número chegará a
meio milhão na Europa Ocidental. 

Durante 15 anos o Comitê Perma-
nente do Amianto, que reunia os

empresários do setor, contratou
cientistas e corrompeu funcionários
para afirmarem que “o amianto não
causa doenças mortais”. Em 1997,
A Eternit foi condenada pelo tribu-
nal de Dijon por “falha indesculpá-
vel”. Conhecia os perigos a que ex-
punha os operários e se omitiu. Em
suas cinco fábricas francesas, foram
descobertos 543 casos de câncer.
Por demorar a tomar providências,
o Estado foi obrigado, em Marse-
lha, a indenizar quatro emprega-
dos. Hoje, há 1.500 processos con-
tra a indústria do amianto. A maior
indenização foi paga à viúva de
uma vítima: US$ 200 mil.

ANY BOURRIER, DE PARIS


